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SINOPSE 
 

5ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen) 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 5ª sessão 

ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (Concen), 
realizada em 02 de junho de 2010, às 14h15, na sala R801 do 8º andar do Bloco B – 
UFABC. 

 
COMUNICADOS 

 
1. Apresentação da nova organização da PROEX e os seus fluxos de processos com o 

Pró-Reitor de Extensão Plínio Zornoff Táboas. 

2. Leitura da CI da Reitoria nº 22/2010 em resposta à carta encaminhada pelo Concen no 

dia 04 de maio de 2010. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

I. Ata da 4ª sessão ordinária de 2010, realizada em 05 de maio de 2010;  

Aprovada por unanimidade com alterações. 

II. Ata da 2ª sessão extraordinária de 2010, realizada em 12 de maio de 2010;  

Aprovada por unanimidade. 

III. Afastamento internacional dos professores Eduardo Gueron, Elizabeth Teodorov e 

Paula Tiba;  

Aprovado por unanimidade. 

IV. Solicitação para que o CMCC se posicione e envie uma posição unificada (às 

instâncias adequadas) acerca da necessidade da abertura da Biblioteca da UFABC 

junto ao campus São Bernardo do Campo;  

O professor Valdecir Marvulle solicitou que fosse registrado em ata que o 

Conselho manifestou preocupação com a situação relatada pelo professor 

Edson Ryoji Okamoto Iwaki e que espera que a mesma seja resolvida o mais 

rapidamente possível. 

V. Resolução que normatiza as regras para redistribuição de professores de outras 

IFES para o CMCC;  

Aprovada por unanimidade. 
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VI. Determinação das prioridades orçamentárias de 2010 para o CMCC à luz das 

discussões com o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da peça 

orçamento da UFABC - PROAD e PROPLADI; 

Após ampla discussão e deliberação por parte do Conselho, ficou decidido que 

este assunto voltará a ser discutido em reunião extraordinária a ser realizada 

no dia 07 de junho de 2010. 

VII. Relatório de avaliação do estágio probatório do docente Pierre Marie Julien Tisseur. 

Aprovado por unanimidade. 


